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 "א תמוז תש"פי
 2020יולי  03

 109468סימוכין: 
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 75ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 18:00בשעה  03.07.2020נכון ליום 

 להלן ריכוז הנחיות שונות, כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

 הון אנושי .א

 "המאריך בחודש נוסף )עדהקיבוצי, להלן קישור להסכם  – הסכם קיבוצי "תו סגול 
קובע עובדים רגילים ועובדים הו ,התו הסגול״(, את ההסכם בדבר ״31.07.2020ליום 

 :שכר( 67.5%)בהסדר 
https://drive.google.com/file/d/18Sp56Xb3d9tpkH2uqWzw2UNkgcNWezaA/view?usp=sharing  

 הוראות ביצוע מאת הממונה על השכר באוצר:וכן 
https://drive.google.com/file/d/1shoDzC56lbhmxu5Nsoyk1amKYEknI4mp/view?usp=sharing  

 למכתבקישור להלן  – רענון הנחיות בדבר עבודה מהבית בתקופת משבר הקורונה 
פה משרד האוצר, להמשך עבודה מהבית לתקוב ור הממונה על השכר והסכמי עבודהאיש

 :הודעה חדשהועד ל 30.06.2020-שאחרי ה
https://drive.google.com/file/d/1xyrPvWdd8MQWrOv2JP1FyxOOloZkVsHL/view?usp=sharing  

 .30.06.2020ליום  האישור הקיים היה עד

 הגבלת  –חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש ה
-תש"ףהמספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, 

 בתקופה האחרונה עברה הממשלה, ממתכונת של התקנת תקנות שעת חירום – 2020
 קריאות בכנסת. 3-, לקביעתן בחקיקה ראשית, ב)שהצריכו החלטות ממשלה ותו לא(

החלת תוך  כתוספת לחוק,הקיימות,  שון "קיבעה" המדינה את התקש"חלב הראבש
. בהמשך צפוי להיות 3-ו 2הועדה במסגרת הכנת החוק לקריאה  יבדיונ שנדרשושינויים 

מחוקק "חוק המסגרת", שיסמיך את הממשלה להתקין תקנות שעת חירום בנושאים 
 הקורונה, כל זאת חלף החקיקה שעגנה את התקש"ח הנוכחיות.שונים בתקופת משבר 

http://www.masham.org.il/
https://drive.google.com/file/d/18Sp56Xb3d9tpkH2uqWzw2UNkgcNWezaA/view?usp=sharing
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שקיבע את ) חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקש"ח הגבלת מספר העובדיםלהלן קישור ל
תוך יצירת  ,ת כח אדם מקסימליהתקש"ח העוסקות בהגבלת מספר עובדים וקביעת מצב

 :06.08.2020שיעמדו בתוקף עד ליום  (,"תו סגול"מוץ אי על ידי ,אפשרות חריגה
DUegBA6x60nQnLg/view?usp=sharing-le.com/file/d/1KAXla6UY6QdjUFSjhttps://drive.goog  

שינוי מצבת כח האדם המקסימלית, וראות החוק, לרבות : כל שינוי בהומת לבכםלתש
קריאות  3-צריך להעשות בחוק, ב – תוקפו וכיו"ב שינויים הארכת ,שינוי ה"תו הסגול"

  בכנסת.

 חינוך .ב

  'לצו בריאות העם 12להלן קישור לתיקון מס'  – ךלצו הגבלת מוסדות חינו 21תיקון מס 
)להלן:  2020-)נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות חינוך( )הוראת שעה(, תש"ף

 :"(ךצו הגבלת מוסדות חינו"
https://drive.google.com/file/d/1RxPJ1GS31JqVRXyLEO_w3c_7P30L4ynP/view?usp=sharing  

 .המפורטים בוהתקיים התנאים ב ,פעילות מחנה נוער וקייטנהבמסגרת התיקון הותרה 

 :של החופש הגדולהספר והגנים -בכל הנוגע לתוכנית בתי
 משתתפים. 35מותרת פעילות בקבוצות קבועות של עד  –בהתייחס לגודל הקבוצות 

פי -עלנדגיש כי הממוצע המחושב של תלמידים בקבוצה  –בכל הנוגע לעלויות התוכנית 
 תלמידים. 28הקול הקורא הוא 

חס נכון לעכשיו, אין שינוי והגבלות נוספות, והקבוע בצו הגבלת מוסדות החינוך בי
 ותר בעינו.לפעילות החינוך הבלתי פורמלי )ובכלל זה חוגים(, נ

 רווחה ושירותים חברתיים .ג

 מנכ"ל  של 19חוזר מס' קישור ללהלן  – פעילות המסגרות בקהילה לאזרחים ותיקים
מיום  4עדכון מס'  לאחר שהוחל בומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 

01.07.2020: 
fhH7b9Wuxkrzaw_gMDzyKVPuyHH9i/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1W_  

 ואת מרכזי היום בפרט. המסגרות בקהילה לאזרחים ותיקיםפעילות חוזר זה מסדיר את 

באי מרכזי היום המסדיר את המימון בגין ר, לחוז 4.3לעדכון סעיף  :כםתשומת לב
 .שנעדרו במהלך חודש יולי

http://www.masham.org.il/
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 קישור לחוזר להלן  – משבר הקורונה בתקופת במצוקה לאוכלוסייה חיוני חומרי סיוע
של מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והבריאות, לאחר שהוחל בו עדכון מיום  14מס' 

09.06.2020: 
https://drive.google.com/file/d/1s9guz3EVrMmpqlVJeKl765euTIDuEsTQ/view?usp=sharing  

הות העדכון הינה הארכת תקופת השימוש בכספי הסל הגמיש עד ליום : מתשומת לבכם
 .1.12, כמפורט בסעיף 31.7.2020

 שמירה, אכיפה וחירום .ד

 הגבלת  –נגיף הקורונה החדש תקנות שעת חירום )חוק לתיקון ולקיום תוקפן של ה
תקש"חים המדינה פעלה בעת האחרונה לקיבוע לעיל, כמוסבר  – 2020-תש"ףה(, פעילות

 בחקיקה, וזאת עד לחקיקתו של "חוק המסגרת", מכוחו יותקנו תקש"חים מחדש.

 שנדרשושינויים המקבע את תקש"ח הגבלת הפעילות תוך החלת  להלן קישור לחוק
 :3-ו 2הועדה במסגרת הכנת החוק לקריאה  יבדיונ

0JCGAVs/view?usp=sharingmEDS63T1sEINcAvwocG9n-https://drive.google.com/file/d/1nrP  

, ואולם הממשלה, באישור 06.08.2020ליום חוק זה יעמוד בתוקף עד : לתשומת לבכם
-ועדה מועדות הכנסת )עד כה נעשו הדברים בועדת הקורונה, בראשותה של ח"כ שאשא

 ביטון(, רשאית לבצע בצו את השינויים הבאים:

o  לשנות את מספר השוהים המותר באירוע המתקיים באולם אירועים או במקום
 תרבות.

o אסורה, יהא ניתן להפעלה, ואף לקבוע  לקבוע כי מקום או עסק שהפעילות בו
 הוראות יחודיות לעניין מספר השוהים באותו מקום או עסק.

o  לקבוע כי אין להפעיל מקום או עסק שהפעילות בו מותרת )למעט פעילות של
 מרכולים וכד', שהיו פתוחים מהרגע הראשון(.

 קריאות בכנסת. 3-כל שינוי אחר דורש חקיקה, ב

ור לעיל, אישרה ועדת הקורונה את צו הגבלת הפעילות מיום מכח הסמכות כאמ
 שקבע מגבלות על אולמות אירועים בקיום חתונות ואירועים דומים: 30.06.2020

https://drive.google.com/file/d/1HKSIXWDhQNWWXPbDlXVVhNvcszxZZFp3/view?usp=sharing  

 לחוק הכוללת את התיקון שהוחל בו מכח הצו:להלן קישור 
https://drive.google.com/file/d/1m8OK2QNCf83xqhbvhepExKAQEgwb3xne/view?usp=sharing  

http://www.masham.org.il/
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ומכח הסמכות כאמור לעיל, מבקשת הממשלה לאשר בועדת הקורונה, ביום א', 
לות , צו הגבלת פעילות בנוגע לאולמות, בארים וכיו"ב מקומות שהגבלת הפעי05.07.2020

 .02.07.2020ה בתום דיוני קבינט הקורונה ביום בהם מבוקשת, לפי הודעת ראש הממשל

  'לצו בריאות העם )נגיף  24להלן קישור לתיקון מס'  – בריאות העםלצו  24תיקון מס
, במסגרתו 2020-הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף

אנשים  51 –אנשים ומעלה, ובבתי תפילה  21בע כי התקהלות אסורה במבנה היא נק
: ומעלה

https://drive.google.com/file/d/13MvgChfeuUNADCPeiXIVJ_ZeiGvwHssG/view?usp=sharing  

לפקודת  20צו בריאות העם הוא כזה המוצא ע"י מנכ"ל משרד הבריאות, מכח סעיף 
 .אחרבריאות העם, ולכן אינו מצריך אישור ועדה פרלמנטרית או כל גורם 

בתום  ראש הממשלההודעות משמעות להסביר את ננסה בהתאם לאמור לעיל, לפיכך ו
 :02.07.2020דיוני קבינט הקורונה ביום 

o  ,האמור  24תיקון מס' לאחריהן הותקן הממשלה הודיעה הודעה בדבר התקהלויות
במבנה מותרות  התכנסויות: 08:00( בשעה 03.07.20200לתוקף היום ) שנכנסלעיל, 

 איש. 50עד התכנסויות מותרות בשטח פתוח  ;איש 50ד איש, ובבתי תפילה ע 20עד 

o  .הממשלה הודיעה הודעות בדבר ההגבלות הצפויות באולמות, ברים ומועדונים
דיון בצו  .הודעות אלו כפופות לאישור ועדה בכנסת, ולכן אין להן כעת תוקף משפטי

 .05.07.2020ביטון, ליום -קורונה בראשותה של ח"כ שאשאהמבוקש נקבע בועדת ה

o  התקהלות היא "שהיה בסמיכות זה לזה", והאיסור על התקהלות בשטח פתוח של
אנשים היה קיים בצו כבר זמן רב. הוא אינו סותר הוראות תו סגול  50-ר מיות

בתקש"ח הגבלת הפעילות. כך למשל, אם יש בתקש"ח הגבלת פעילות התייחסות 
ההוראות שנקבעו בתקש"ח נותרו בעינן, ורק  -למסעדות, אולמות שמחות וכד' 

 אסורה שהיה בסמיכות לפי הוראות ההתקהלות.

o אנשים )לא כולל עובדי  250יום, ניתן לקיים חתונות בהשתתפות עד לפיכך ונכון לה
מ"ר במקום. שהיה בסמיכות זה לזה יכולה  2-המקום( ובכפוף למפתח של אדם ל

יתכן שבועדת  אנשים. 50עד  -אנשים, ובמקום פתוח  20עד  -להיות במבנה 
 הקורונה יאושרו הגבלות ושינויים בסעיף זה.

o י נכון לעכשיו אין שינוי במצב החוגים, בתי הספר של החופש הגדול והקייטנות, כפ
 נעדכנכם. -. ככל שיעשה שינוי )וכאמור לעיל( שהודענו לכם לפני מספר ימים

http://www.masham.org.il/
https://drive.google.com/file/d/13MvgChfeuUNADCPeiXIVJ_ZeiGvwHssG/view?usp=sharing
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 אכיפה(,  –שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות
לעיל, המדינה פעלה בעת האחרונה לקיבוע התקש"חים כמוסבר  – 2020-תש"ףה

 בחקיקה, וזאת עד לחקיקתו של "חוק המסגרת", מכוחו יותקנו תקש"חים מחדש.

 יבדיונ שנדרשושינויים תוך החלת  האכיפההמקבע את תקש"ח  להלן קישור לחוק
 :3-ו 2הועדה במסגרת הכנת החוק לקריאה 

GMOEkOwzb/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/18onwQ0mGN7s1bfOZikOMFs 

 , ואולם הממשלה, באישור202007.30.ליום חוק זה יעמוד בתוקף עד : לתשומת לבכם
הכנסת ובהמלצת ועדת חוקה, חוק ומשפט, רשאית להאריך את תקופת תוקפו של החוק 

  ימים נוספים. 45בעד 

 קריאות בכנסת. 3-כל שינוי אחר דורש חקיקה, ב

להסמיך את ו ן אי עטיית מסכה,להעלות את גובה הקנס בגי ת הממשלהולפיכך, החלט
 3-לעבור בתיקון חקיקה, ב מקומיות לאכוף עטיית מסכות, צריכותפקחי הרשויות ה

 קריאות.

התקיימו בועדת חוקה, חוק ומשפט, בראשותו של ח"כ יעקב אשר,  בשבוע האחרון
לאישור  , ובכוונת יו"ר הועדה להעלות3-ו 2הכנתה של הצעת החוק לקריאה דיונים ב

https://drive.google.com/file/d/1IJ7- :את הנוסח בקישור שלהלן, ביום שני הקרוב ,הועדה

Pek97a0DS6ZSh09x/view?usp=sharing-s8nJSvlwzjr  

  ( צווי סגירה מינהליים)חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
קישור לחוק שעבר בכנסת השבוע, ואשר במסגרתו להלן  – 2020-התש"ף(, הוראת שעה)

צווי סגירה מינהליים לעסקים ומקומות פתוחים לקהל, שמפרים באופן  ניתן להוציא
 :ניכר את הוראות חוקי הקורונה

LLab/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1xSc2v6dWVTVcgBGrJZcMJ679DE7  

ראש הרשות  :, כל אחד מאלהסגירה מינהלייםלהוציא צווי  כוהוסמ :לתשומת לבכם
  .ירה ורופא מחוזי של משרד הבריאותקצין משטרה בדרגה בכ, המקומית

 הקורונה החדש( )אזור  תקנות שעת חירום )נגיף חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של
שהוסבר לעיל, במסגרת קיבוע תקש"חים בחקיקה עד כפי  – 2020-תש"ףהמוגבל(, 

המקבע את  להלן קישור לחוקחו יצאו תקש"חים חדשים, המסגרת" מכולחקיקת "חוק 
הועדה במסגרת הכנת החוק  יבדיונ שנדרשושינויים תוך החלת  האזור המוגבל,תקש"ח 
 :3-ו 2לקריאה 

https://drive.google.com/file/d/1yZLfsR2wsOypPMR353LFj21EVbrsYfNZ/view?usp=sharing  

http://www.masham.org.il/
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https://drive.google.com/file/d/1yZLfsR2wsOypPMR353LFj21EVbrsYfNZ/view?usp=sharing
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בועדת חוקה, חוק ומשפט בראשותו של ח"כ יעקב אשר ובתמיכתם  :לתשומת לבכם
גלוביץ וקארין אלהרר, נקבעה המלאה של חברי הועדה, הח"כים איתן גינזבורג, יואב ס

התייעצות עם ראש הרשות המקומית, בטרם הכרזה על אזור כאזור מוגבל, באופן  חובת
שלבי: ראשית מתבצעת ההיוועצות עם "אנשי השטח", ואת דבריו של ראש הרשות -דו

 .יש לצרף להצעת המחליטים שתעלה לקבינט הקורונה

כות למצב בו יוכרז אזור בתחום הרשות )או להלן קישור למסמך המלצות שהכנו, כהיער
 הרשות המקומית כולה( כאזור מוגבל:

https://drive.google.com/file/d/1kfRyCGe1W_t2I7HktbvwcXoKaF0d6vfU/view?usp=sharing  

 שונות .ה

 קישור לחוו"ד של המשנה ליועמ"ש לממשלה, עו"ד רז נזרי, בדבר להלן  – הופעות תרבות
הפעילות סמכות שר הבריאות ושר התרבות והספורט לסטות מהכלל שבתקש"ח הגבלת 

קריאות  3-ר לעיל, עוגן בחוק וקובע כי שינויים בו יעשו בצו באישור הועדה/ב)שכאמו
 בכנסת, לפי העניין(:

https://drive.google.com/file/d/1IwOot3J6zrDvqAvt3iyV74s96cZITi5v/view?usp=sharing  

 (, הוראת שעה( )דמי נסיעה) תקנות מסילות הברזלקישור ללהלן  – נסיעות ברכבת
, הקובע הסדר יחודי לנסיעה ברכבת בתקופת משבר הקורונה: 2020-התש"ף

C8QrGapBKjukf4qPrN3qVzzU/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1vyA8iUT  

 (,רגולטוריים אישורים( )החדש הקורונה נגיף - שעה הוראת) תקופות הארכת חוק 
של אישורים אוטומטית קישור לחוק, מכוחו בוצעה הארכה להלן  – 2020-ף"התש

 רשיונות והיתרים שמוציאות הרשויות המקומיות:ריים, ובכלל זה רגולטו
6ZaPCYOjPRA6QGlWtBiLxtKvj/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1ITVFqF  

הנחיות קודמים שהועברו על ידי מרכז למען הסר ספק, ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על קבצי 
 השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות ומשרד הפנים.

  אנו נמשיך ונעדכן בכל התפתחות.

 

 בברכה,
 

 חיים ביבס
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי

http://www.masham.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1kfRyCGe1W_t2I7HktbvwcXoKaF0d6vfU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IwOot3J6zrDvqAvt3iyV74s96cZITi5v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vyA8iUT-C8QrGapBKjukf4qPrN3qVzzU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ITVFqF-6ZaPCYOjPRA6QGlWtBiLxtKvj/view?usp=sharing
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 העתק:
 המועצות האזוריתראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז  -מר שי חג'ג'

 מנהל כללי, משרד הפנים -מר מרדכי כהן
 מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי -מר שלמה דולברג
 15-מנכ"ל, פורום ה -עו"ד איתן אטיה

 מנכ"ל, מרכז המועצות האזוריות  -מר איציק אשכנזי
 מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים ברשויות המקומיות -מר דורון מילברג

 ם ברשויות המקומיותמנכ"לי
 המשנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי -מר רם סידיס

 גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים -רו"ח תומר ביטון
 גזברים ברשויות המקומיות

 יפו ויו"ר איחוד היועמ"שים-יועמ"ש עיריית תל אביב -עו"ד עוזי סלמן
 יועצים משפטיים ברשויות המקומיות

 מנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומיס -מר איתי חוטר
 ראש מינהל שכר והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומי -גב' חגית מגן

 סמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה, מרכז השלטון המקומי -גב' מיכל מנקס
 ראש מינהל בטחון, חירום ותפקידים מיוחדים, מרכז השלטון המקומי -מר יוחאי וג'ימה

 הל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומיראש מינ -עו"ד מירה סלומון
 יו"ר רשת ערים בריאות -ד"ר מילכה דונחין

 מנהל רישוי עסקים בנתניה ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים -מר נפתלי קאייקוב
 יו"ר איגוד מהנדסי ערים -מר אבנר אקרמן

 דובר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות -מר אמנון יוסף
 מבקרת עיריית עפולה ויו"ר איגוד מבקרי הרשויות המקומיות -ח עינב פרץרו"

מנהל הרשות לקליטה ועליה בעיריית ירושלים ויו"ר איגוד מנהלי מחלקות  -מר פיני גלינקביץ
 עלייה וקליטה ברשויות המקומי 

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -מר יצחק בורבא

http://www.masham.org.il/

